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Pastoral

Da Restauração

“Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém
assolada, e as suas portas, queimadas; vinde, pois,
reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser
opróbrio... Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do
mês de elul, em cinquenta e dois dias”
(Neemias 2:17 e 6:15)
A narrativa do livro de Neemias a Queda do homem no jardim do
é extremamente dinâmica. Ao re- Éden, Deus declarou guerra contra
ceber péssimas notícias do estado satanás e acrescentou que a sedos que haviam voltado do cativei- mente da mulher esmagaria a caro, Neemias prorrompeu em lágrimas beça da serpente (Gênesis 3:15).
e se dedicou meses a fio a oração A restauração seria completa. A
e ao jejum diante do seu Deus. Em restauração do povo de Deus viria
consagração ao Rei de toda a ter- por meio de Cristo Jesus: “Eis o
ra, conseguiu a permissão e o favor Cordeiro que tira o pecado do
do rei Artaxerxes para retornar a mundo” (João 1:29).
A História da Redenção atinJerusalém, a fim de reconstruir os
giu
o seu clímax quando uma jomuros da cidade de Deus (Salmo
vem
ficou grávida sem ter relação
48:1-2). Enfrentou e superou toda
sexual
com homem algum: “Eis que
sorte de oposições dos inimigos do
vos
trago
boa-nova de grande
Senhor. Animou ao povo para traalegria,
que
o será para todo
balhar na restauração da cidade. Em
povo: é que hoje, vos nasceu na
cinquenta e dois dias, mês de elul
cidade de Davi, o Salvador, que
(novembro/dezembro) concluiu
é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10aquela grande obra. Ao final da obra
11). Em nenhuma época anterior, a
até mesmo os inimigos reconhecehistória de restauração foi tão víram que a obra somente foi realizavida, tão visível, tão gloriosa, tão
da na força de Deus (Neemias
retumbante e tão emocionante. Di6:16b).
ante destas verdades bíblicas conA obra de restauração que Nee- cluímos que a vida cristã é repleta
mias se envolveu com todo o povo de desafios e dificuldades, mas o
de Deus prefigura uma restauração êxito espiritual do verdadeiro crismais abrangente. Ela inicia na eter- tão é certo. Que Deus nos dê fornidade e será concluída na eterni- ças para continuarmos o nosso tradade. Neemias chamou a atenção balho. Que continuemos expressando povo para a miséria, na qual se do a glória de Deus por meio de
encontravam. A maior desventura tudo o que fazemos e somos. Soli
da humanidade é sua condição de Deo gloria.
pecado, de rebeldia em relação a
Deus e a Sua Palavra revelada. ApósRev. Jefferson Batista Neres
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SAF DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,
todos os departamentos se reunirão na residência da sócia Livramento, na Rua 6, Chácara 242,
Lote 10 – Vicente Pires. Todas as
sócias estão convidadas. A Kombi
sairá da porta do Templo às 14
horas.
ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério
terreno, o Senhor Jesus encontrou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes
encontros foram extremamente
marcantes para estas pessoas e,
comunicam lições preciosas para
a cristandade de todos os tempos. Nesta quarta-feira, às 20
horas, daremos continuidade aos
Estudos sobre os Encontros de
Jesus que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma
profunda e amarga crise econômica, política, social e moral. O
dever do crente é fazer a diferença. Não podemos nos entregar as
dificuldades. Por isso, a necessidade de estarmos em constante
e intensa oração. Tendo em vista
a importância do exercício da oração vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UCP.
DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o
dízimo, Ele requer o nosso coração. Antes de Deus ordenar trazer o dízimo, Deus ordena trazer

a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá naturalmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde
está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus
6:21). No que diz respeito ao
dízimo não há meio termo, somos
fiéis ou infiéis. Que o Deus Provedor continue com as suas bênçãos repousadas sobre os dizimistas fiéis e conscientize e sensibilize os infiéis. Solicitamos a
todos os irmãos que confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Razões para Crer, há uma
exposição bíblica e sistemática de
alguns dos mais renomados e respeitados teólogos e apologistas
internacionais da atualidade tais
como Josh McDowell, Norman L.
Geisler, Ron Rhodes entre outros.
Reuniram-se e escreveram um
verdadeiro manual apologético. A
obra aborda vários aspectos da
apologia cristã, e está dividida em
quatro assuntos base como; O
que é apologética e por que precisamos dela; Questões culturais
e teológicas na apologética; Defendendo o teísmo cristão; e Movimentos religiosos do mundo.
Cada assunto é detalhado através de sub tópicos enriquecendo
ainda mais os argumento a favor
da Fé Cristã.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 120: Quais são as

razões anexas ao quarto mandamento, para lhe dar maior força?
Resposta: As razões anexas ao
quarto mandamento, para lhe dar
maior força, são tiradas da
equidade dele, concedendo-nos
Deus seis dias de cada sete para
os nossos afazeres, e reservando apenas um para si, nestas palavras: “Seis dias trabalharás e
farás tudo o que tens para fazer”; de Deus exigir uma propriedade especial nesse dia: “O sétimo dia é o sábado do Senhor teu
Deus”; do exemplo de Deus, que
“em seis dias fez o céu e a terra,
o mar e tudo o que neles há, e
descansou no dia sétimo”; e da
bênção que Deus conferiu a esse
dia, não somente santificando-o
para ser um dia santo para o seu
serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo;
“portanto o Senhor abençoou
o dia de sábado e o santificou”. Referências: Êxodo 20:9,
10 e 11.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com mensagens curtas e muito edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso templo. Disque paz, 3354-1313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem

entre nós e que a fé que celebramos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Sejam bem-vindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,
músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,
não haverá ensaio. Próxima quarta-feira, às 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Lilian Lima
e Silvana Pereira; Próximo domingo: Karine Matos e Noraci Bastos; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite): Lição 13: Karen
Cerqueira e Andreia Santana;
Próximo domingo, Lição 14:
Kataryne Araújo e Jaciara Gonçalves; Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avisem com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, após o
momento de cânticos, Mensagem
11, Dirigentes: Equipe 1: (3-5
anos) Évila Cavalcante e Débora
Pires; (6 a 8 anos): Milena Caires
e Luisa Neri; Próximo domingo:
Mensagem 12, Dirigentes: Equipe 02: (3-5 anos): Lucas Silva e
Lara Almeida; (6-8 anos): Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores 1: Hoje, No templo,
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Da Restauração

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 14 horas, Emerson: Quintafeira, às 20 horas, Jordana e família.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Lara.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Vânia,
esposa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília,
irmã da Drª. Leila; Patrícia Vieira;
Pedro, filho do Dilmar; Rafaela,
sobrinha da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio, pai
da Hélia; Sr. Jomar, pai da Drª.
Leila; Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 57:7-9
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 48:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Investidura:
Presb. Marcus Kleber
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
Neemias 6:15 a 7:73
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 306
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
20/06
23/06
23/06
23/06
24/06
25/06
25/06
25/06
25/06
25/06

João Lucas Cavalcante Borges ...............................................
Henrique de Castro Martins ...................................................
Lusérgio Sales de Souza ...................................................
Romana de Paula Silva .........................................................
Karen Silveira Rodrigues ......................................................
Ricardo Linhares Figueiredo ..................................................
Euvaldo Campos Teixeira .....................................................
Jefferson Carvalho Veras Vidal .............................................
Milena Teixeira Caires ..........................................................
Bruno Eler Viana Santos .......................................................

